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KOMMUNEPLANENS AREALDEL - RØYRVIK KOMMUNE
OFFENTLIG ETTERSYN
Røyrvik formannskap fattet i møte den 29.08.2018, sak 49/18 følgende vedtak:
1. I medhold av plan- og bygningslovens § 11-14 vedtar Røyrvik formannskap å legge
planforslaget «Kommuneplanens arealdel Røyrvik kommune 2018 – 2030, planID 2017001» ut til
offentlig ettersyn.
2. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-14, jf. plan- og bygningslovens § 12-10 varsles
oppheving av reguleringsplan for Røyrvik sentrum, vedtatt 04.12.2009, planID 2009003.
3. Høringsfrist settes til minimum 6 uker.

Intensjonen med planen er å legge til rette for en fremtidsrettet og bærekraftig arealutvikling i
Røyrvik kommune i de kommende år.
Orientering om planen kan fås ved henvendelse til Lars Arnesen tlf. 74 31 21 51. Planforslaget
med tilhørende vedlegg er gjort tilgjengelig på www.royrvik.kommune.no. Alle dokumenter i
saken oversendes elektronisk eller per post på forespørsel.
Eventuelle merknader til planforslaget sendes til Røyrvik kommune, Røyrvikvegen 5, 7898
Limingen eller postmottak@royrvik.kommune.no senest innen den 28.10.2018.
Merknader som kommer inn er grunnlag for å bearbeide planforslaget og saksfremstillingen før
saken sendes videre til formannskapet og kommunestyret for sluttbehandling. Vi har dessverre
ikke kapasitet til å gi hver enkelt innsender et personlig svar, men alle merknader vil bli
kommentert samlet i saksfremstillingen til kommunestyret, og kopi av merknadene vil følge
saken til politisk behandling. Når endelig vedtak i saken er fattet vil det bli sendt melding om
vedtak både ved brev og kunngjøring i Namdalsavis og på Røyrvik kommunes hjemmeside.
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